
občanské sdružení 





 Benefiční koncert ve prospěch varhan 
5. května 2013 
Aleš Bárta - varhany, Radek Baborák – lesní roh 
 

 Společenské setkání dárců 
5. května 2013 
 

 Cyklus chrámových koncertů Mělník 2013 
14. července, 4. srpna, 25. srpna, 15. září 
 

 (Ne)Varhanní půlhodinka 
12. prosince 2013 
Ritornello: Barokní roráty 
 



Projekt obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníce 











 Generální partner 
 
 

 Partneři  
 
Martin Růzha 

catering 







27. 4. 2013 – dodatek č. 4 ke smlouvě na obnovu varhan: realizace 3. etapy 



kontrolní den v Krásných 
Loučkách u Krnova, 
27. dubna 2013 















uzavření smlouvy s Peterem Stirberem, 
akademickým malířem a restaurátorem: 
(18. 7. 2013 + dodatek)  
 rekonstrukce barevnosti skříně a řezeb 

varhan 
 restaurátorské práce na barokních 

plastikách sv. Vojtěcha, Václava a Ludmily 
 

 celková hodnota 762.335 Kč (včetně DPH) 











 varhany prodány do Římskokatolické farnosti 
Děčín – Podmokly za 300.000 Kč 
(prostředky budou využity na opravu 
elektroinstalace) 
 

 nahrán jejich zvuk (Mgr. Radek Rejšek, 
organolog Litoměřické diecéze) 
 

 varhany odborně rozebrány Varhanářskou dílnou 
Kánský – Brachtl, sdružení za pomoci 
dobrovolníků, 24. – 25. června 2013 





















 regionální tisk: 
Týdeník Mělnicko, Mělnická radnice, … 

 rozhlas (Český rozhlas, Proglas), televize NOE 
 webové stránky spolku www.moosmelnik.cz 

 
 čtvrtletníku PROPAMÁTKY, jaro 2013, s. 10, v části Co byste 

poradili tomu, kdo se chystá vyhlásit veřejnou sbírku 
 Lucie Kavanová: Jistota dvojnásobku – Češi jsou stále více 

ochotni posílat peníze na charitu, Respekt, č. 50, 9. – 15. 12. 
2013, s. 46 – 47 

http://www.moosmelnik.cz/






Převzetí ocenění  
17. 9 2013 v klášteře 
dominikánů v Praze 

Institut pro památky a kulturu, o.p.s. 
ve spolupráci s Ministerstvem 
kultury a Národním památkovým 
ústavem připravil projekt 
 k financování památek s názvem 
MÁME VYBRÁNO. Jeho součástí 
byla i soutěž veřejných sbírek. 
 
Veřejné sbírky soutěžily ve třech 
kategoriích: 
1. Finančně nejúspěšnější veřejná 

sbírka v roce 2012 
2. 2. Nejlépe prezentovaná 

veřejná sbírka v roce 2013 –  
3. místo 

3. 3. Cena veřejnosti MÁME 
VYBRÁNO – 2. místo 

 





 Restaurování prospektu a skříně pozitivu  
 1,384.451 Kč 

 Projektová dokumentace a průzkumy 
(Projekt obnovy kostela a varhan, MURUS 2010) 
 508.730 Kč 

 Organizace výběrového řízení na zhotovitele varhan 
 30.000 Kč 

 Nový nástroj 

 3,796.496 Kč  

Celkem od počátku projektu:  5,742.873 Kč 



V roce 2013 bylo od dárců získáno 1,060.394 Kč. 
________________________________________ 
 

 účet č. 35-701 261 0297/0100 
Sbírka byla oznámena Krajskému úřadu Středočeského kraje dne 11. 6. 2012. 

189.396 Kč 
 

 účet č. 221 910 6001/5500 
2,996.033 Kč 
 

 Celkem:  3,185.429 Kč 
 

 



 Nové varhany – potřeba celkově (včetně polychromie): 
7,931.339 Kč 
 

 K 31. 12. 2013 uhrazeno: 
4,263.401 Kč 
 

 Na účtech k 31. 12. 2013: 
3,185.429 Kč 
 

 Finanční potřeba k 31. 12. 2013: 
949.414 Kč 
 
(město Mělník: 200.000 Kč; ČEZ: 600.000 Kč) 
 

 





 Koncert Mělnického pěveckého sboru a Concerta Praha, 
27. duben 2014 
 

 Cyklus letních koncertů 
kostel Čtrnácti svatých pomocníků 
(20. červenec, 17. srpen, 14. září) 
 

 Posvěcení nových varhan, 23. listopad 2014 
Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický 
Slavnostní koncert 
Aleš Bárta 
 

 Varhanní půlhodinka, prosinec 2014 
František Šťastný 



15. června 2014 
Svatotrojická pouť 
 
 Jarošáček 
 místní řemeslníci 
 divadlo Drak Hradec Králové 

 
 mše svatá 



 pokračování výstavby varhan a její dokončení 
 

 další etapa obnovy kostela (ŘKF – Proboštství Mělník) – 
podána žádost na MK ČR (výsledek: 900.000 Kč): 
restaurování klenby hlavní lodi; 
oprava elektroinstalace – 1. etapa 
 

 vydání publikace k projektu obnovy varhan 
(za podpory města Mělníka a MK ČR – přidělena dotace 
35.000 Kč v oblasti podpory občanských sdružení 
působících v památkové péči) 
 

 nahrávka nových varhan 
(Aleš Bárta; společnost Arco Diva) 



 Zpracovala: Mgr. Renata Špačková 
 

 Foto:   Ing. Jiří Čermák 
   Mgr. Renata Špačková 
   Mgr. Jaromír Kánský 
   P. Jacek Zyzak MS 
   Institut pro památky a kulturu, o.p.s. 


